ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 21 iunie 2012
Consiliul Local al municipiului Suceava este convocat pentru sedinta de constituire in baza
Ordinului Prefectului nr. 241 din 18.06.2012, pentru data de 21.06.2012 ora 12,00 , in sala de sedinte
a Consiliului Local al municipiului Suceava
La sedinta participa dl. Primar Ion Lungu , dl. Secretar Ioan Ciutac , directorii d-na Elisabeta
Vaideanu , d-na Narcisa Marchitan , dl. Hostiuc Mihai ,dl. Florin Cerlinca , dl. Marian Andronache,
dl.gelu Greceanu, d-na Violeta Bujorean-Sef Serviciu acte administrative, relatii publice, circulatia si
pastrarea documentelor , d-na Mirela Dziubinschi -Sef Serviciu resurse umane , dl. Hanceriuc Mihai
-Sef Serviciu asociatii de proprietari
Invitati : Florin Sinescu -Prefectul Judetului Suceava , Harasim Constantin -Subprefectul
Judetului Suceava , Catalin Nechifor -presedintele Consiliului Judetean Suceava ,Ignat Marioara
-presedinta Judecatoriei Suceava , Nechita Maricel-presedintele Biroului Electoral Municipal
Suceava, dl. deputat Balan Ioan si dl. deputat Gabriel Gospodaru, reprezentanti ai mass mediei

Dl. Secretar Ioan Ciutac da cuvantul d-lui Florin Sinescu -Prefectul Judetului
Suceava
Doamnelor şi domnilor,
Doamnă/ Domnule Primar,
Stimaţi invitaţi,
Prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr.241din 18.06.2012 aţi fost convocaţi
astăzi, în vederea constituirii Consiliului local al municipiului Suceava.
La această şedinţă, au fost convocaţi un număr de 23 consilieri locali aleşi în alegerile
pentru autorităţile administraţiei publice locale desfăşurate în data de 10.06.2012, din care 23
sunt prezenţi
Având în vedere că sunt întrunite condiţiile privind cvorumul minim prevăzut la art.
30 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi art. 1, alin.(2) Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, respectiv cel puţin două treimi
din numărul consilierilor declaraţi aleşi, constat că şedinţa este legal constituită şi declar
deschise lucrările acesteia.
Vă informez că, potrivit prevederilor art.31 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările şedinţei de constituire sunt
conduse de cel mai în vârstă consilier, care va fi asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
Dintre consilierii aleşi la data de 10.06.2012, cel mai în vârstă este domnul Girigan
Eugen având 63 ani, iar cei mai tineri sunt domnii Ciobanu -Timofi Adrian avâd vârsta de 23
ani şi Harsovschi Lucian având vârsta de 30 ani .
Îi invit pe domnii consilieri nominalizaţi să ocupe locurile pregătite pentru dumnealor
şi, în continuare predau conducerea lucrărilor şedinţei de constituire a Consiliului local
Suceava domnului Girigan Eugen (cel mai în vârstă consilier), nu înainte de a vă informa că
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la această şedinţă de constituire participă şi domnul Lungu Ion ales ca primar al municipiului
Suceava, la scrutinul din data de 10.06.2012.
(Conform art. 2 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, la şedinţa de constituire legal
întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dac ă procedura de
validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată).
De asemenea, vă propun o pauză scurtă pentru ca în acest timp:
üdomnul secretar să predea domnilor Girigan Eugen , (cel mai în vârstă dintre consilieri )şi
cei doi consilieri care îl asistă în conducerea şedinţei), dl. Ciobanu Timofi Adrian si
Harsovschi Lucian ,dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum
acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie;
üsă procedaţi la constituirea grupurilor de consilieri, conform prevederilor art. 24 din Legea
nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali.
În legătură cu constituirea grupurilor de consilieri, supun atenţiei dumneavoastră
următoarele prevederi legale:
“(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe
ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup
prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii
membrilor grupului.”
Dl. Judecator Nechita Maricel inmaneaza fiecarui consilier in parte certificatul doveditoar al
alegerii .
Înainte de a lua pauză, vă aduc la cunoştinţă faptul că, în cazul în care în prezent
ocupaţi funcţii incompatibile cu calitatea de consilier şi nu aţi optat pentru una din cele
două funcţii, aveţi posibilitatea potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 cu modificările şi
completările ulterioare, de a opta pentru una din acestea, în termen de 15 zile de la
validarea mandatului.
(Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii
incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
Dl. Nechita Maricel ii felicita pe consilierii locali si le ureaza succes in activitate .
Dl. Girigan Eugen preia conducerea sedintei si il invita pe dl. primar Ion Lungu sa opteze
pentru functia de primar sau cea de consilier .
Dl. Ion Lungu precizeaza ca opteaza pentru functia de primar si renunta la cea de consilier .
Dl. Girigan , presedintele de sedinta ii felicita pe toti consilierii alesi si le ureaza
succes in acest mandat si il felicita si pe dl. Primar pentru mandatul obtinut si ii ureaza succes
in beneficiul locuitorilor municipiului Suceava .
Dl. Girigan saluta prezenta presei, a invitatilor la sedinta si a reprezentantilor
executivului si le multumeste pentru participare.
Doamnelor şi domnilor,
Doamnă, domnule primar,
•
Stimaţi invitaţi
Având în vedere că, prin lege, îmi revine obligaţia de a conduce lucrările şedinţei de
constituire a consiliului local, permiteţi - mi să vă prezint proiectul ordinii de zi:
1Alegerea membrilor Comisiei de validare;
2Validarea mandatelor consilierilor locali;
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3Depunerea jurământului de către consilierii locali;
4Alegerea preşedintelui de şedinţă;
5Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validarea mandatului de primar şi depunerea
jurământului de către primar;
6Alegerea viceprimarilor;
7Aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate pe diferite
domenii de activitate.
Supun la vot proiectul ordinii de zi (votează numai consilierii aleşi):
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine ?
Din totalul de 22 consilieri prezenţi, au votat „pentru” 22 consilieri.
Având în vedere că s-a întrunit cvorum-ul prevăzut la art. 45 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ordinea de zi este aprobată.
Trecem la primul punct al ordinii de zi “Alegerea membrilor Comisiei de
validare”.
Pentru validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 10.06.2012, în conformitate
cu prevederile art. 31, alin. ( 2) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 4, alin.(1) din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, urmează să alegem o
comisie de validare formată din 5 consilieri.
Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis la propunerea preşedintelui
de şedinţă.
Se supune la vot modalitatea de vot prin ridicarea mainiidrepte.
VOT : Da-22 voturi
Supun la vot numărul de 5.
Din totalul de 22 consilieri prezenţi, au votat „pentru” 22 consilieri.
Constatând că majoritatea dintre cei prezenţi au votat pentru constituirea Comisiei de
validare din 5 consilieri, vă rog să faceţi propuneri nominale în acest sens.
Vă informez că, desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face în
numele grupurilor de consilieri, iar numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în
funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
La formularea propunerilor este bine să aveţi în vedere configuraţia politică a
consiliului şi numărul de mandate obţinut de fiecare.
Dl. Dontu propune din partea USL pe domnii Roibu Marcel Dan , Sfecla Gianiloni si
Mocanu Vasile , iar din partea PP-DD il propune pe dl. Aramescu Adrian.
Dl. Harsovschi ii propune din partea grupului de consilieri PDL pe domnii
Seredenciuc Viorel si Ciobanu Timofi Adrian .
Dl. Dontu , solicita ca prima data sa se supune la vot structura comisiei de validare ,
respectiv 3 consilieri USL , 1 consilier PDL si 1 consilier PP-DD .
Se supune la vot aceasta propunere prin ridicarea mainii drepte.
VOT : Da-22 voturi
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Dl. Dontu isi mentine cele 4 propuneri , iar dl. Harsovschi il propune pe dl.
Seredenciuc .
Se supune la vot alegearea d-lui Roibu Marcel Dan , membru in comisia de validare.
VOT : Da- 20 voturi
Nu-2 voturi
Se supune la vot alegearea d-lui Sfecla Gianiloni , membru in comisia de validare .
VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Abt- 1 vot
Se supune la vot alegearea d-lui Mocanu Vasile , membru in comisia de validare.
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot alegerea d-lui Aramescu Adrian , membru in comisia de validare.
VOT : Da-19 voturi
Nu-2 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot alegerea d-lui Seredenciuc Viorel , membru in comisia de validare.
VOT : Da-22 voturi
În continuare da citire şi supune la vot în întregime proiectul Hotărârii , privind
alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor :
VOT : Da-22 voturi
Prin urmare , Comisia de validare este legal constituită.
Rog pe domnii consilieri care fac parte din această comisie să-şi aleagă din rândul
membrilor săi, un preşedinte şi un secretar. Alegerea se va face cu respectarea procedurii
de vot pentru alegerea membrilor comisiei de validare (vot deschis - art. 5 din Anexa nr. 1 la
Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002).
Urmeaza o pauza pentru alegerea presedintelui si secretarului comisiei de validare .
Se reia sedinta , si dl.Girigan Eugen , presedintele de sedinta , informeaza ca
presedintele comisiei de validare este dl. Roibu Marcel Dan , iar secretarul comisiei de
validare este dl. Sfecla Geniloni.
În continuare, se trece la punctul 2 al ordinii de zi „Validarea mandatelor
consilierilor locali”.
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Pentru operativitatea constituirii consiliului local, rog pe domnii consilieri care deţin
funcţii incompatibile cu funcţia de consilier, în cazul în care înţeleg să renunţe la calitatea
de consilier, să prezinte în scris, opţiunea lor.
( art. 6, alin.(2) din Anexa nr. 1 - Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 673/2002).
Menţionez că, potrivit prevederilor art. 31, alin. (4) din Legea nr. 215/2001,
republicată şi art. 6, alin.(3) şi (4) din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, „Comisia de validare va
propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea
condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală,
constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale”.
Invalidarea mandatelor se va propune şi în cazul în care consilierul local a optat
pentru o funcţie incompatibilă cu cea de consilier.
„Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau
invalidaţi în lipsă.
În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte
din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul
acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă."
Se completeaza lista consilierilor cu dl. Ungurianu Daniel din partea PDL , ca
urmare a renuntarii d-lui Ion Lungu la calitatea de conilier local .
Pentru a da posibilitatea Comisiei de validare să verifice legalitatea alegerii
consilierilor şi să-şi întocmească Procesul verbal, vă propun să luăm o pauză de 15 minute.
Reluăm lucrările şedinţei.
Dau cuvântul domnului consilier Roibu Marcel Dan , preşedintele Comisiei de
validare pentru a prezenta Procesul verbal privind validarea sau invalidarea mandatelor
consilierilor.
Dl. Roibu da citire procesului verbal privind validarea mandatelor consilierilor in
Consiliul Local al muniucipiului Suceava :
În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, vă rog să-mi permiteţi a prezenta Raportul Comisiei de validare,
cu privire la alegerea consilierilor, după rezultatele votării de la data de 10 iunie 2012.
− Numele şi prenumele candidaţilor aleşi pentru Consiliul Local şi partidul care
i-a propus:
1. BĂIŞANU ŞTEFAN ALEXANDRU-USL
2. BRĂDĂŢAN TIBERIUS MARIUS-USL
3. VORNICU CORNELIU-USL
4. GIRIGAN EUGEN-USL
5. MOCANU VASILE-USL
6. GROSAR ALEXANDRU CORNEL-USL
7. DOROFTEI OVIDIU-USL
8. VÎRVARA GAVRIL-USL
9. PĂDURARU ANDREI GEORGE-USL
10. SFECLA GENILONI-USL
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11. ROIBU MARCEL DAN-USL
12. DONTU OVIDIU LIVIU-USL
13. LUNGU ION-PDL
14. HARŞOVSCHI LUCIAN-PDL
15. SEREDENCIUC VIOREL-PDL
16. ONOFREI RAILEANU GHEORGHE-PDL
17. MONACU VASILE -PDL
18. CÎRLAN LIVIU-PDL
19. CIOBANU TIMOFI ADRIAN-PDL
20. CREŢU SILVIU CRISTINEL-PDL
21. BARBĂ NICULAI-PDL
22. TĂTĂRANU COSTEL-PDL
23. ARĂMESCU ADRIAN-PP-DD
Comisia de validare verificând legalitatea alegerii fiecărui consilier, constată că
au fost respectate prevederile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale.
Comisia de validare ia act de opţiunea d-lui. Lungu Ion pentru funcţia de Primar
al municipiului Suceava şi ca urmare se propune validearea mandatul supleantului de
pe lista propusă de P.D.L. – dl. Ungurian Daniel;
În acest sens propunem validarea a 23 de consilieri după cum urmează:
1.
BĂIŞANU ŞTEFAN ALEXANDRU
2.
BRĂDĂŢAN TIBERIUS MARIUS
3.
VORNICU CORNELIU
4.
GIRIGAN EUGEN
5.
MOCANU VASILE
6.
GROSAR ALEXANDRU CORNEL
7.
DOROFTEI OVIDIU
8.
VÎRVARA GAVRIL
9.
PĂDURARU ANDREI GEORGE
10.
SFECLA GENILONI
11.
ROIBU MARCEL DAN
12.
DONTU OVIDIU LIVIU
13.
HARŞOVSCHI LUCIAN
14.
SEREDENCIUC VIOREL
15.
ONOFREI RAILEANU GHEORGHE
16.
MONACU VASILE
17.
CÎRLAN LIVIU
18.
CIOBANU TIMOFI ADRIAN
19.
CREŢU SILVIU CRISTINEL
20.
BARBĂ NICULAI
21.
TĂTĂRANU COSTEL
22.
UNGURIAN DANIEL
23.
ARĂMESCU ADRIAN
Având în vedere că au fost respectate prevederile Legii nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată şi a Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale supun spre aprobare procesul verbal al
Comisiei de validare în forma prezentată.
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Se supune la vot modalitatea de vot prin ridicarea miinii drepte
VOT : Da-23 voturi
Se supune la vot procesul verbal privind validarea mandatelor consilierilor in
Consiliul Local al Municipiului Suceava .
VOT : Da-23 voturi
Dat fiind faptul că au fost prezentate propunerile cu privire la validare supun la vot, în
ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, fiecare
propunere în parte.
Menţionez că, în conformitate cu art. 31, alin (5) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 din
Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 673/2002, vă informez că persoana al cărei mandat este supus validării sau
invalidării nu participă la vot.
Se supune la vot modalitatea de vot prin ridicarea miini drepte.
VOT : Da-23 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Aramescu Adrian .
VOT : Da- 22 voturi
Se supune la vot propunearea de validare a domnului consilier Narba Niculai .
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Baisanu Stefan Alexandru
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Bradatan Tiberius Marius
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Cirlan Liviu
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Ciobanu-Timofi Adrian
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Cretu Silviu Cristinel
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Dontu Ovidiu Liviu
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Doroftei Ovidiu
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Girigan Eugen
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Grosar Alexandru Cornel
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Harsovschi Lucian
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Mocanu Vasile
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Monacu Vasile
VOT : Da-22 voturi
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Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Onofrei Raileanu Gheorghe
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Paduraru Andrei George
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Roibu Marcel Dan
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Seredenciuc Viorel
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Sfecla Gianiloni
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Tataranu Costel
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Ungurian Daniel
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Virvara Gavril
VOT : Da-22 voturi
Se supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Vornicu Corneliu
VOT : Da-22 voturi
Având în vedere că domnul primar Lungu Ion a cărui alegere a fost validată, a fost
ales şi consilier, dar a optat pentru funcţia de primar, rog pe preşedintele Comisiei de
validare, să verifice şi să propună consiliului validarea alegerii în funcţia de consilier a
supleantului înscris pe lista partidului politic, pe care a candidat dl. Primar Ion Lungu ,
respectiv dl. Ungurian Daniel, În cazul în care sunt şi domni consilieri care din diverse
motive înţeleg să renunţe la calitatea de consilier în această şedinţă, Comisia de validare va
verifica şi va propune validarea mandatelor supleanţilor şi pentru aceştia.
Pentru domnii consilieri care în prezent deţin funcţii incompatibile cu cea de
consilier local şi care nu au prezentat în scris opţiunea lor până la această dată, revin cu
precizarea că trebuie să prezinte în scris, opţiunea lor, în termen de 15 zile de la
validarea mandatului, sub sancţiunea încetării de drept, înainte de termen, a
mandatului de consilier local.
Supun la vot propunerea Comisiei de validare, privind pe domnul Ungurianu Daniel
Din totalul de 22 consilieri prezenţi, au votat „pentru” 22.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului consilier Ungurian Daniel se
validează .
Da citire şi supune la vot proiectul Hotărârii nr. 2 privind rezultatul validării
mandatelor de consilieri.
VOT : Da-23 voturi
Doamnelor şi domnilor,
Trecem la punctul 3 al ordinii de zi „Depunerea jurământului de către consilierii
locali”
Potrivit prevederilor art.32, alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii ale căror mandate
au fost validate urmează să depună jurământul, în faţa consiliului.
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În conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, secretarul municipiului
Suceava domnul Ciutac Ioan va da citire modelului jurământului, după care consilierii
validaţi se vor prezenta, pe rând, în ordine alfabetică, în faţa dumneavoastră pentru a depune
jurământul timp în care va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie după care va
semna ambele exemplare ale acestuia .
Menţionez că cei care se declară atei sau care au o altă credinţă decât cea creştină, pot
depune jurământul fără formula religioasă, în acest caz jurământul fiind imprimat pe
formular fără această formulă, iar consilierii care refuză să depună jurământul se
consideră demisionaţi de drept.
Domnul secretar Ioan Ciutac da citire jurământului:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor , municipiului Suceava . Aşa sămi ajute Dumnezeu!”.
Invita pe domnul consilier Aramescu Adrian pentru a depune şi semna jurământul .
Dl. Secretar invita pe dl. Barba Niculai pentru a depune si semna juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Baisanu Stefan Alexandru pentru a depune si semna
juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Bradatan Tiberius Marius pentru a depune si semna
juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Cirlan Liviu pentru a depune si semna juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Ciobanu Timofi Adrian pentru a depune si semna
juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Cretu Silviu Cristinel pentru a depune si semna juramnatul.
Dl. Secretar invita pe dl. Dontu Ovidiu Liviu pentru a depune si semna juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Doroftei Ovidiu pentru a depune si semna juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Girigan Eugen pentru a depune si semna juramnatul.
Dl. Secretar invita pe dl. Grosar Alexandru Cornel pentru a depune si semna
juramantul .
Dl. Secretar invita pe dl. Harsovschi Lucian pentru a depune si semna juramnantul .
Dl. Secretar invita pe dl. Mocanu Vasile pentru a depune si semna juramntul .
Dl. Secretar invita pe dl. Monacu Vasile pentru a depune si semna juramntul.
Dl. Secretar invita pe dl. Onofrei Raileanu Gheorghe pentru a depune si semna
juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Paduraru Andrei George pentru a depune si semna
juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Roibu Marcel Dan pentru a depune si semna juramantul.
Dl. Secretar invita pe dl. Seredenciuc Viorel pentru a depune si semna juramnatul.
Dl. Secretar invita pe dl. Sfecla Geniloni pentru a depune si semna juramntul.
Dl. Secretar invita pe dl. Tataranu Costel pentru a depune si semna juramantul .
Dl. Secretar invita pe dl. Ungurian Daniel pentru a depune si semna juramnatul.
Dl. Secretar invita pe dl. Virvara Gavril pentru a depune si semna juramntul .
Dl. Secretar invita pe dl. Vornicu Corneliu pentru a depune si semna juramantul.
Având în vedere că au depus jurământul toţi consilierilor locali validaţi, declar
Consiliul local al municipiului Suceava legal constituit ( art. 34 alin.2 din Legea nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare).
Supune la vot proiectul Hotărârii nr. 3 privind constituirea Consiliului local
Din totalul de 23 consilieri prezenţi, au votat „pentru” 23 consilieri.
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Având în vedere rezultatul votului, proiectul Hotărârii nr. 3 privind constituirea
Consiliului local a fost adoptat, iar Consiliul local al municipiului Suceava este legal
constituit.
Trecem la punctul 4 al ordinii de zi „Alegerea preşedintelui de şedinţă”.
Întrucât, Consiliul local al municipiului Suceava este legal constituit, în conformitate
cu prevederile art. 35, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, urmează să alegem un
preşedinte de şedinţă pentru continuarea lucrărilor consiliului cu celelalte puncte înscrise în
ordinea de zi.
Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.
Vă rugăm să faceţi propuneri în acest sens.
Domnul consilier Girigan Eugen il propune ca preşedinte pe domnul consilier Dontu
Ovidiu Liviu .
Intrucat nu mai sunt formulate si alte propuneri se supune la vot alegerea d-lui Dontu Ovidiu
Liviu presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni .
Din totalul de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23 .
Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Dontu Ovidiu Liviu este ales
preşedinte de şedinţă.
Da citire Hotărârii nr. 4 privind rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă.
Dl. Girigan precizeaza ca activitatea domniei sale a luat sfârşit, mulţumeste şi preda
conducerea lucrărilor şedinţei domnului consilier Dontu Ovidiu Liviu .

*
*

*

Doamnelor şi Domnilor,
Mulţumeste pentru alegerea domniei sale ca preşedinte de şedinţă şi se trece la
punctul 5 al ordinii de zi, respectiv, “Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validarea
mandatului de primar şi depunerea jurământului de către acesta”.
Da cuvântul domnei Ignat Marioara -presedintele Judecatoriei Suceava pentru a
prezenta hotărârea de validare a mandatului de primar.
D-na Ignat Marioara citeste Sentinta nr. 3020 din 14.06.2012 de validare a
candidatului Partidului Democrat Liberal , Lungu Ion, in functia de primar al municipiului
Suceava .
La alegerile locale organizate la data de 10 iunie 2012 a fost ales pentru functia de
primar al municipiului suceava , judetul suceava , candidatul Partidului Democrat liberal , in
functia de primar al municipiului Suceava , judetul Suceava , care a intrunit un numar total de
22118 de voturi dintr-un numar total de 48118 valabil exprimate, numarul total al alegatorilor
inscrisi in lista electorala permanenta fiind de 94844.
Astfel , in baza art.99 dl.5 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerile autoritatilor
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art.58 al. 1
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din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 , republicata , valideaza alegearea
candidatului partidului Democrat Liberal , Lungu Ion , in functia de primar al municipiului
Suceava , judetul Suceava .
Precizeaza ca hotararea de validare este definitiva si irevocabila .
D-na Ignat Marioara il felicita pe dl. primar Ion Lungu si ii ureaza mult succes in
acest mandat.
În conformitate cu prevederile art. 60 din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 31 din Anexa nr. 1 la
Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,
îl invit pe domnul primar Lungu Ion pentru a depune jurământul în faţa consiliului local.
Dl. Primar depune si semneaza juramnatul.
Având în vedere că domnul Lungu Ion a depus jurământul, îl declar investit în funcţia
de primar al municipiului Suceava .
În continuare trecem la punctul şase al ordinii de zi privind alegerea
viceprimarimarilor
Conform art. 57, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale şi ale art.11 din
Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 673/2002, consiliul local alege din rândul membrilor săi 2 viceprimari, alegerea
efectuându-se prin vot secret.
Precizez că este ales viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie.
Sunt declarati alesi viceprimari, primii 2 candidati care au obtinut votul
majoritatii consilierilor in functie, in ordinea voturilor obtinute.
Potrivit art. 11, alin.(2) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale aprobat prin O.G. nr 35/2002, aprobat cu modificări şi completări de Legea
nr.673/2002, propunerea de candidaţi se va face de către oricare dintre consilieri sau de
grupurile de consilieri.
In conformitate cu prevederile art.14 alin.2 din HCL nr. 16 /2010 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local , alegerea
viceprimarilor se face prin vot secret , prin mijloace electronice sau prin utilizarea
buletinelor de vot .
Se supune la vot modalitatea de vot privind alegerea viceprimarilor, respectiv vot
secret electronic
VOT : Da-23 voturi
Dl. Dontu , presedintele de sedinta , propune din partea Uniunii Social Liberale pe d-nii
Virvara Gavril si Doroftei Ovidiu .
Dl. Harsovschi , multumeste tuturor sucevenilor care au avut incredere in PDL, in cei 4 ani
care s-au scurs pana acum si considera ca impreuna cu dl. primar Ion Lungu , si grupul de
consilieri PDL au realizat ceea ce trebuie pentru municipiul Suceava , chiar daca nu s-a
realizat in totalitate .
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Domnia sa considera ca trebuie respectat votul sucevenilor in urmatorii 4 ani , pentru care au
trimis in Consiliul Local 10 candidati ai PDL , 12 USL ( din care 6 PSD si 6 PNL ) si 1
membru al PP-DD. Solicita sa se respecte acest vot al sucevenilor . Ca urmare a votului
exprimat de suceveni grupul de consilieri al PDL nu va face nicio nominalizare pentru functia
de viceprimar.
Dl. Dontu , precizeaza ca in calitate de presedinte de sedinta ca va respecta opozitia si vor
dialoga in interesul cetatenilor municipiului Suceava
Dl. Baisanu solicita ca propunerile pentru functia de viceprimari sa se voteze in ordinea
alfabetica.
Se supune la vot acesta propunere prin ridicarea miine drepte.
VOT : Da, unanimitate
Se supune la vot alegerea d-lui Doroftei Ovidiu pentru functia de viceprimar.
VOT : Da-13 voturi
Nu-10 voturi
Se supune la vot alegerea d-lui Virvara Gavril pentru functia de viceprimar.
VOT : Da-13 voturi
Nu-10 voturi
Se supune la vot hotararea privind alegerea viceprimarilor.
VOT : Da-19 voturi
Nu-3 voturi
Abt-1 vot

Dau citire Hotărârii nr. 5 privind alegerea viceprimarilor
Menţionăm că, pe durata exercitării mandatului, viceprimarii îşi păstrează statutul de
consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut ( art. 57, alin.7 din
Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare).
Dl. Primar , ii felicita pe cei doi viceprimari ales si isi exprima speranta unei bune colaborari
pentru binele municipiului Suceava .
Dl. consilier Harsovschi ii felicita pe cei doi viceprimari .
Doamnelor şi Domnilor,
Îi felicit pe viceprimari şi se trece în continuare la punctul şapte al ordinii de zi,
respectiv „Aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate pe
diferite domenii de activitate”.
În conformitate cu prevederile art. 54 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local constituit
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îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai
comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Comisiile de specialitate îşi aleg câte un
preşedinte şi un secretar.
Permiteţi-mi să fac informare succintă asupra activităţii acestor comisii:
Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectându-se
configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale.
Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz,
comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisiei
speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia
se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite
prin hotărâre.
Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea
acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul
local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială.
Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt
prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale aprobat prin OG nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
673/2002, şi anume:
a). agricultură
b). activităţi economico-financiare
c). activităţi social –culturale, culte
d). învăţământ, sănătate şi familie
e). amenajarea teritoriului şi urbanism
f). muncă şi protecţie socială
g). protecţie copii, tineret şi sport
h). protecţia mediului şi turism
i). juridică şi de disciplină
j). validare
Deoarece sunt multe domenii de activitate iar la comune numărul consilierilor este mai
mic, este necesară ca o comisie să aibă două sau mai multe domenii de activitate.
Recomandarea pe care o face domnia sa este de a mentine cele 5 comisii existente si
in mandatul trecut , după cum urmează:
-comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protectia mediului
-comisia economico-financiara, juridica , disciplinara
-comisia de servicii publice
-comisia invatamant, relatii externe, sanatate, familie, cultura, culte si protectie
sociala
-comisia de turism, tineret si sport
Se supune la vot numărul de 5 comisii.
Din totalul de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23.
Având în vedere rezultatul voturilor, propune numarul de membri in cadrul fiecarei
comisii dupa cum urmeaza :
-comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protectia mediului-7 consilieri
-comisia economico-financiara, juridica , disciplinara-5 consilieri
-comisia de servicii publice-5 consilieri
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-comisia invatamant, relatii externe, sanatate, familie, cultura, culte si protectie
sociala -3 membri
-comisia de turism, tineret si sport -3 consilieri
Din totalul de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23.
Dl. Dontu , precizeaza ca in conformitate cu prevederile legale un grup de consilier
trebuie sa aiba minim 3 membri , in aceste conditii dl. Aramescu , singurul reprezentant al PPDD trebuie sa opteze pentru unul din cele grupuri de consilieri locali.
Dl. Aramescu opteaza pentru grupul de consilieri locali ai USL , dar precizeaza ca va vota in
folosul cetateanului , indiferent de culoare politica.
Se stabileşte numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri al partidelor
politice, înregistrate în Consiliul Local, în fiecare Comisie de specialitate, si in acest sens
face si urmatoarele propunei :
1ii felicita pe cei doi viceprimari alesi.
-2 consilieri PDL
-1 consilier PP-DD
Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară :
−1 consilier USL
−4 consilieri PDL
Comisia servicii publice:
−3consilieri USL
−2consilieri PDL
Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială :
−2 consilieri USL
−1consilier PDL
Comisia tineret , sport, turism
-2 consilieri USL
-1consilier PDL
Se supune la vot modalitatea de vot prin ridicarea mainii drepte.
VOT : Da-23 voturi
Se supune la vot stabilirea numarului de locuri in comisiile de specialitate
VOT : Da-23 voturi
Dl. Harsovschi precizeaza ca PDL are 10 reprezentanti in Consiliul Local , iar USL are 13
reprezentanti in Consiliul Local , ceea ce inseamna ca 2 comisii de specialitate ar trebui
conduse de reprezentantii PDL , si 3 comisii de reprezentantii USL .
Dl. Dontu informeaza ca in conformitate cu propunerile formulate, PDL are reprezentanti in
toate comsiile de specialitate , iar in cadrul fiecarei comisii reprezentantii acestora isi vor
alege presedintele si secretarul fiecarei comisii in parte .
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Dl. Harsovschi , rectifica si precizeaza ca reprezentantii PDL ar trebui sa fie majoritari in
doua comisii de specialitate si aminteste ca un consilier local trebuie sa fac parte din minim 1
comisie si solicita sa se respecte votul cetatenilor municipiului.
In acest sens domnia sa propune urmatoarele :
Comisia urbanism amenajarea teritoriului si protectia mediului
-5 consilieri USL
-2 consilieri PDL
Comisia economico – financiara, juridica , disciplinara
-3 consilieri PDL
-2 consilieri USL
Comisia de servicii publice
-2 consilieri PDL
-3 consilieri USL
Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială :
-2 consilieri PDL
-1 consilier USL
Comisia tinere, sport, turism
-2 consilieri PDL
-1 consilier USL
Se supune la vot propunerea formulata de dl. Dontu .
Dl. Secretar precizeaza ca in situatia in care prima propunere intruneste numarul de voturi si
aceasta este validata , cealalta propunere nu se mai supune la vot
Se supune la vot structura comisiei de urbanism , protectia mediului si amenajarea
teritoriului , respectiv 5 consilieri USL si 2 consilieri PDL
VOT : da- 23 voturi
Se supune la vot structura comisiei economice, respectiv 1 consilier USL si 4 consilieri PDL
VOT : Da-13 voturi
Nu-10 voturi
Se supune la vot structura comisiei de servicii publice, respectiv 3 consilieri UDL si 2
consilieri PDL
VOT : Da-13 voturi
Nu-10 voturi
Se supune la vot structura comisiei învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte
şi protecţie socială : , respectiv 2 consilieri USL, 1 consilier PDL
VOT : Da-13 voturi
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Nu-10 voturi
Se supune la vot structura comisiei tineret, sport, turism, respectiv 2 consilieri USL , 1
consilier PDL
VOT : Da-13 voturi]
Nu-10 voturi
Dl. Mocanu precizeaza ca democratia se bazeaza pe majoritate si minoritate si nu se discuta
despre dimensiunea majoritatii si dimensiunea minoritatii
Dl. Seredenciuc asa dupa cum se stie , exista majoritate simpla si majoritate calificata
Se fac propuneri pentru comisia de urbansim si din partea USL sunt propusi domnii : Roibu
Marcel Dan, Sfecla Geniloni , Mocanu Vasile, Grosaru Alexandru Cornel si Aramescu
Adrian si din partea PDL , dl. Harsovschi ii propune la domnii Seredenciuc Viorel si Tataranu
Costel
Se utilizeaza votul electronic secret conform Regulamentului.
Se supune la vot prima nominalizare, respectiv cea a domnului Roibu Marcel
VOT : Da-20 voturi
Nu-2 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot desemnarea d-lui Sfecla Geniloni in comisia de urbanism
VOT : Da-17 voturi
Nu-3 voturi
Abt-3 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Mocanu Vasile in comisia de urbanism
VOT : Da-20 voturi
Nu-3 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Grosar Alexandru Cornel in comisia de urbanism
VOT : Da-20 voturi
Nu-2 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot desemnarea d-lui Aramescu Adrian in comisia de urbanism
VOT : Da-15 voturi
Nu-3 voturi
Abt-5 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Seredenciuc Viorel in comisia de urbanism
VOT : Da-21 voturi
Abt-2 voturi
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Se supune la vot desemnarea d-lui Tataranu Costel in comisia de urbanism
VOT : Da-23 voturi
Pentru comisia economico financiara , juridica disciplinara dl. Virvara il propune pe dl. Dontu
si din partea PDL sunt propusi domnii Harsovschi Lucian, Monacu Vasile, Cretu Silviu
Cristinel si Ungurian Daniel
Se supune la vot desemnarea d-lui Dontu Ovidiu in comisia economica
VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Abt-2 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Harsovschi Lucian in comisia economica
VOT : Da-22 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot desemnarea d-lui Monacu Vasile in comisa economica
VOT : Da-22 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot desemnarea d-lui Cretu Silviu Cristinel in comisia economica
VOT : Da-23
Se supune la vot desemnarea d-lui Ungurian Daniel in comisia economica
VOT : Da-23 voturi
Pentru comisia de servicii publice din partea USL sunt propusi domnii Girigan Eugen,
Doroftei ovidiu si Paduraru George Adrian , iar din partea PDL , dl. Harsovschi ii propune pe
domnii Onofrei Raileanu Gheorghe si Ciobanu Timofi Adrian
Se supune la vot desemnarea domnului Girigan Eugen in comisia de servicii publice
VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Abt-2 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Doroftei Ovidiu in comisia de servicii publice
VOT : Da-21 voturi
Abt-2 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Paduraru George Adrian in comisia de servicii
VOT : Da-19 voturi
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Abt-4 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Onofrei Raileanu Gheorghe in comisia de servicii
VOT : Da-17 voturi
Nu-3 voturi
Abt-3 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Ciobanu Timofi Adrian in comisia de servicii
VOT : Da-16 voturi
Nu-3 voturi
Abt-4 voturi
Pentru comisia de invatamant din partea USL sunt propusi domnii Bratan Tiberius Marius si
dl. Baisanu Stefan Alexandru si din partea PDL , dl. Harsovschi il propune pe dl. Cirlan Liviu
Se supune la vot desemnarea d-lui Bradatan Tiberius Marius in comisia de invatamant
VOT : Da-21 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
Se supune la vot desemnarea d-lui Baisanu Stefan Alexandru in comisia de invatamant
VOT : Da-20 voturi
Abt-3 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Cirlan Liviu in comisia de invatamant
VOT : Da-18 voturi
Nu-2 voturi
Abt-3 voturi
Pentru comisia de turism , tineret , sport din partea USL sunt propusi domnii Vornicu
Corneliu si Virvara Gavril si din partea PDL este propus dl. Barba Niculai .
Se supune la vot desemnarea d-lui Vornicu Corneliu in comisia de tineret, sport, turism
VOT : Da-18 voturi
Nu-2 voturi
Abt-3 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Virvara Gavril in comisia de tineret, sport , turism
VOT : Da-20 voturi
Nu-2 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot desemnarea d-lui Barba Niculai in comisia de tineret , sport , turism
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VOT : Da-16 voturi
Nu-7 voturi
Se supune la vot hotararea privind constituirea Comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate
VOT : Da-23 voturi
La propunerea d-lui Baisanu urmeaza o scurta prezentare a membrilor Consiliului Local .
Urmeaza o scurta pauza in care se vor alege presedintele si secretarul comisiilor de
specialitate .
Se reia sedinta .
Pentru comisia de servicii publice presedinte a fost ales dl. Paduraru Adrian George si secretar
domnul Girigan Eugen .
Presedintele comisiei economico financiara, juridica disciplinara a fost ale dl.Harsovschi
Lucian si secretar dl. Ungurian Daniel .
Pentru comisia de invatamat, relatii extene , sanatate , culte si protectie sociala , presedinte a
fost ales dl. Bradatan Tiberius Marius si secretar dl. Cirlan Liviu.
Pentru comisia de urbanism , protectia mediului, amenajarea teritoriului , presedinte a fost
ales dl. Roibu Marcel Dan si secretar domnul Sfecla Geniloni.
Pentru comisia de tineret, sport, turism presedinte a fost ales domnul Vornicu Corneliu si
secretar domnul Virvara Gavril .
Dl. Secretar solicita ca in termen de 15 zile noii consilieri locali sa depuna declaratiile de
avere si de interese , iar consilierii din vechiul mandat au obligatia ca in termen de 30 de zile
sa depuna aceste declaratii .
Dl. Dontu , presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor
prezenti pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
DONTU OVIDIU LIVIU

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN

Intocmit
Romega Delia
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să faceţi propuneri nominale pentru prima comisie:……………………………….
Domnul
consilier
…………………………………………propune
pe
domnul…………………………………( formula se repetă pentru fiecare consilier).
Supun
la
vot
componenţa
nominală
a
comisiei………………………………………………….
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de…..consilieri prezenţi, au votat pentru……, împotrivă…, şi s-au
abţinut…..
Din totalul de ……..consilieri prezenţi, au votat pentru……., împotrivă………, şi s-au
abţinut……..
Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier…………………………………………….a fost ales în comisia………………………………………………………….
( Formula se repetă pentru fiecare consilier. Se procedează la şi pentru alegerea membrilor
celorlalte comisii).
După ce am votat nominal componenţa celor 5 comisii pe domenii de specialitate, dau
citire şi supun la vot proiectul Hotărârii nr. 6 privind organizarea acestora.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de…..consilieri prezenţi, au votat pentru……, împotrivă…, şi s-au
abţinut…..
Rezultă că Hotărârea nr. 6 a fost adoptată.
Cuvânt de încheiere.
Cu aceasta, am epuizat ordinea de zi aprobată şi declar închise lucrările şedinţei.
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